
Stjórnarfundur í foreldrafélagi leikskólanna á Egilsstöðum þriðjdaginn 19. Apríl. 

Mættir: Ásdís, Steinunn, Snorri, Björn Gísli, Hanna Málmfríður og Aðalbjörg. Sigurður Álfgeir erlendis.  

Vorferðir: 

Björn Gísli greindi frá því að búið væir að panta rútur fyrir sveitaferð sem verða í höndum Sæti ehf og 

fjöruferð yrði í höndum FAS á Seyðisfirði. Þá var ákveðið að panta rútu frá Tanna fyrir 

útskriftarferðina sem verður til Neskaupstaðar. Talsverð umræða fór fram um hvert foreldrafélagið 

ætti að snúa sér varðandi rútuviðskipta. 

Myndataka:  

Ásdísi falið að reka á eftir því máli, að Jósep hringi í leikskólanna og ákveði tíma.  Fyrirkomulag 

ákveðið áður, sjá fundargerð síðasta fundar. 

Leiksýning:  

Fyrirhuguð í lok fyrstu viku maí eða í byrjun annarar viku. Ekki hefur enn borist staðfesting á 

nákvæmri tímasetningu. En Björn Gísli hefur sent ítrekun um það. 

Vorgleði og fleria 

Opið hús á Skógarlandi 11. maí, sýning á verkum nemenda og vöflukaffi sem foreldrafélagið sér um. 

Passa verður að byrja í tíma að baka vöfflur,  en síðast kom upp vandamál með deig sem seinkaði 

bakstri.  Allir mæta og taka jafnvel með sér einn hjálparkokk.  5 járn æskileg.  Ásdís og Steinunn 

skipuleggja og stjórna. 

Vorhátíð á Tjarnarlandi.  26. Maí kl. 14-16. Nánar rætt síðar.  

Skógargleði  15. júní kl. 14-16. Pylsur í boði foreldrafélagsins, grillaðar af foreldrum barna árg. 2006.  

Ákveðið að bjóða börnum árg. 2006 af Tjarnarlandi að koma líka. Snorri og Steinunn stjórna. 

Önnur mál.  

Hanna Málmfríður og Aðalbjörg sammála um að maí sé of viðburðamikill. 

Ákveðið að gróðursetja sígræn tré á lóðum leikskólanna sem nýsts gætu sem jólatré í framtíðinni. 

Snorri ætlar að gagna í málið. 

Kartöflugarður í órækt á Skógarlandi. Hanna Málmfríður ætlar að hafa samband við bæinn og fara 

fram á úrbætur en hefur samband við Snorra ef ekki bærinn klikkar. 

Næsti fundur ákveðinn 10. maí á Skógarlandi kl: 1630. 

 

 

Fundarritun Björn Gísli í fjarveru Sigurðar Álfgeirs.  

 


